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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA

CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE LEGISLAÇÃO E NORMAS DO CONSELHO SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO (CONSAD) DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) 

Aos 12 dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 09 horas, por meio dos aplica�vos Mconf e SEI/UNIR
e na sala de reuniões da Reitoria da Fundação Universidade Federal de Rondônia, em sua Sede na
Avenida Presidente Dutra 2965, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, realizou-se a septuagésima terceira
sessão ordinária da Câmara de Legislação e Normas, sob a Presidência do Conselheiro  Sandro Adalberto
Colferai, e com a presença dos conselheiros Elder Gomes Ramos, Luciene Ba�sta da Silveira, Denny
William de Oliveira Mesquita, Antonio Cou�nho Neto, Patrícia Helena dos Santos Carneiro, Gilmara
Yioshihara Franco e Jéferson Araújo Sodré. 1.Informes: sem
informes.2.Processo: 99916751d.000002/2019-41, Parecer:  não há, Assunto: Eleição de presidente e
vice-presidente da CLN - 2020

Decisão: Re�rado de pauta pela presidência da câmara para oportunizar par�cipação aos novos
conselheiros a serem empossados. 3. Processo: 999091580.000079/2019-09, Parecer
Originário: 7/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relatora
Originária: Conselheira Evelyn Ribeiro Andrade Oliveira, Parecer de vista
1: 10/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relator de vista 1: Conselheiro Jeferson
Araújo Sodré, Parecer de vista 2: 12/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relatora de
vista 2: Conselheira Patricia Helena dos Santos Carneiro, Assunto: Composição da Comissão Permanente
de Pessoal Docente, Interessado: CPPD - Comissão Permanente de Pessoal Docente, SECRETARIA GERAL
DOS CONSELHOS SUPERIORES. Decisão:  A câmara aprova por 7 votos favoráveis e 1 contrário o parecer
10/2019/CLN, do Conselheiro Jéferson Araujo Sodré, acrescido de suas emendas modifica�vas. Registre-
se o voto contrário da Conselheira Patrícia Helena dos Santos Carneiro, nos seguintes termos: “Não posso
votar em posicionamento que fragiliza a democracia na Universidade Federal de Rondônia. O sigilo do
voto e a segurança jurídica são essenciais no sistema de votação. O sistema da DTI é frágil, inseguro e
vulnera o direito ao sigilo do voto e a segurança jurídica. Quem garante que o sigilo do voto nas eleições
realizadas pelo sistema da DTI? Como acreditar em um sistema que torna possível imprimir o voto e
apresentá-lo depois? Da�ssima vênia, voto em meu parecer porque sei que há muitos docentes na Unir
que também querem maior segurança nas eleições e que não acreditam neste sistema do “meio
eletrônico da DTI”. Entre a rapidez, a fragilidade do sistema e a vulneração do voto dos docentes, eu
escolho a segurança jurídica e a defesa do sigilo do voto dos docentes, do discentes e dos técnicos. A
democracia exige seriedade e a Universidade Federal de Rondônia deveria sim u�lizar em suas eleições as
urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral.”  - Prorroga-se a sessão por mais 30 min. 4.
Processo: 999055366.000069/2019-36, Parecer
Originário: 8/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relatora originária: Conselheiro
Patricia Helena dos Santos Carneiro, Parecer de vista
:  11/2019/CAMLN/CONSAD/CONSUN/SECONS/REI/UNIR, Relatores de vista : Conselheiros Jeferson
Araújo Sodré e Sandro Adalberto Colferai, Assunto: Critérios para a composição de quorum para as
reuniões colegiadas na Unir, Interessado: SECRETARIA GERAL DOS CONSELHOS SUPERIORES, Núcleo de
Saúde. Decisão: A câmara aprova por 7 votos favoráveis e 1 contrário o parecer 11/2019/CLN, do
Conselheiro Jéferson Araujo Sodré, acrescido de suas emendas modifica�vas. Registre-se o voto da
Conselheira Patrícia Helena dos Santos Carneiro, nos seguintes termos: “Primeiramente, registro que não
me manifestei acerca da RECOMPOSIÇÃO DE QUÓRUM. O meu parecer refere-se à eleição normal,
prevista em norma básica. Em segundo lugar, manifesto meu posicionamento no sen�do de seguir o
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mesmo procedimento na leitura dos Pareceres. Não é possível haver duas normas: No Processo sobre a
“Composição da Comissão Permanente de Pessoal Docente”, todos os pareceres (originário e de vista)
foram lidos na ordem. Já no Processo referente aos “Critérios para a composição de quórum para as
reuniões colegiadas na Unir”. O meu parecer não foi lido por mim dando preferência o Presidente da
sessão, Sandro Adalberto Colferai, à leitura do Parecer do Conselheiro que me sucedeu, o Conselheiro
Jeferson. Minha manifestação ocorre porque trata-se da Câmara de Legislação e Normas. Afinal estamos
em uma Universidade Federal”. A presidência registra que por duas vezes todos os membros foram
consultados quanto à necessidade da re-leitura do parecer 7/2019/CLN na íntegra. Conselheira Patrícia
aponta que a consulta foi realizada somente após sua reclamação. Nada mais havendo a tratar, o senhor
presidente deu por encerrada a reunião às 12h, da qual, para constar, eu, Juraci Magalhães Rodrigues,
secretário dos Conselhos Superiores, lavrei a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim e
pelo presidente.

 

Documento assinado eletronicamente por JURACI MAGALHAES RODRIGUES, Secretário(a), em
19/02/2020, às 12:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por SANDRO ADALBERTO COLFERAI, Conselheiro(a), em
19/02/2020, às 12:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0356934 e
o código CRC 63CEA201.
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